
 (59)هْز  عوَهي پششكي دٍرُ آهَسش هصَبات ٍ ّا ًاهِ آئيي ، همزرات چكيذُ  

 ٍِاحذ( 652) پششكي عوَهي دكتزي دٍرُ بزًاه 

 ًِين ػبل 5 ًي ٍاحذ اختيبسي(  2ٍاحذ اججبسي،  94) ٍاحذ 96:  پبيِ ػلَم: اٍل هشحل 

 ِثبليٌي پيؾ:  دٍم هشحل :(ICM   يب)تشم هتَالي(2) يه ػبل ًيٍاحذ  30 فيضيَ پبتَلَطي 

 ِتؼٌيلي هتٌبٍةهبُ  3 ٍ هبُ ثخؾ ّبي  ثبليٌي 21ٍاحذ ًي  96: )اوؼتشًي (  وبسآهَصي: ػَم هشحل 

 ِالضاهيهبُ هشخلي  يه ٍهبُ ثخؾ ّبي  ثبليٌي  17 ٍاحذ ًي 74 ) اًتشًي(وبسٍسصي:چْبسم هشحل 

 ًوايٌذُ كالس 

 اًتخبة  آساي هخفي حذالل ًلف ثؼالٍُ يه حبهشييدٍػَم داًـجَيبى ٍ ثب وؼت  آهَصؽ ٍ ثب ؿشوت حذالل دسحوَسهؼؤليي

 .هي ؿَد

o اخالق 

 سػبيت اخالق  حشفِ اي ٍ هَاثي پَؿؾ حشفِ اي دس وليِ هشاحل تحليل الضاهي ثَدُ ٍ هَسد اسصيبثي لشاس هي گيشد 

 ي درسيٍاحذ ّا 

 ثبؿذ هي ػبػت 68 وبسٍسصي ٍ ػبػت 51وبسآهَصي ،  ػبػت34( بّيگآصهبيـ يب) ػولي ، ػبػت17 ًظشي دسػي ٍاحذ ّش. 

 الضاهي اػت.دس اًتخبة ٍاحذ ٍ ّن ًيبص ّب  ّب ًيبص پيؾ ،  دسٍع تشتيت سػبيت 

 ي هزاحل چْارگاًِ آهَسش پششكي عوَهي آسهَى ّا 

o بخش ّاي باليٌيٍ كَئيش ،عولي ، آسهايشگاّي ، ًظزي ،، هياى  تزم  آسهَى تزم 

  اًتْبي آى ٍ ثِ ّويي دليل ثخـي اص فشايٌذ آهَصؽ هحؼَة هي ؿَد.آصهَى دس اهتذاد آهَصؽ لشاس داسد ًِ دس 

  هـبسوت داؿتِ ثبؿٌذثب اداسُ آهَصؽ  ٍ وَئيض هيبى تشم  ،داًـجَيبى هي تَاًٌذ دس تذٍيي ثشًبهِ اهتحبًبت تشم. 

  تغييش تبسيخ آصهَى ّب ثِ ّيچ ٍجِ همذٍس ًوي ثبؿذ. ثشًبهِ اهتحبًبت تشم ٍ هيبى تشم  ثؼذاص اػالم 

 هحؼَة ثَدُ ًٍوشات آى دس ًوشُ ًْبئي  ثشگضاسي آصهَى هيبى تشم اص ًشف گشٍُ آهَصؿي ٍ ؿشوت دس آى اص ًشف داًـجَ الضاهي

 .هي گشدد

  ِكذ هحتَاي دسػي ثشگضاس هي گشدد.سد 50آصهَى هيبى تشم ًجك ثشًبهِ اػالهي لجلي ٍ ثؼذ اص اسائ 

 تـشيحي،  ، هحذٍد پبػخ  ، وَتبُ پبػخگؼتشدُ پبػخثلَست وتجي ) چٌذ گضيٌِ اي ،   پيـشفت تحليلي ي اسصيبثيآصهَى ّب،  

ثبليٌي) اًَاع سٍؽ ّبي ًَيي  ٍ  )آًاليي ٍآفاليي(ػولي ، الىتشًٍيىي  ، ( جَس وشدًي،  وشدًي، وبهل  ثلِ خيش كحيح غلي ،اًـبئي ، 
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 ثشگضاس هي گشدد.

 ثبؿذ هي 12 هشاحل اصايي ّشيه ول هيبًگيي ٍحذالل10 پضؿىي آهَصؽ ٍدٍم اٍل هشحلِ ّبي دسع دس لجَلي ًوشُ حذالل. 

 پضؿىي آهَصؽ ٍچْبسم ػَم هشاحل ثِ هشثَى ٍثخـْبي ثبليٌي وبسآهَصي هشحلِ ًظشي دسػْبي اص يه ّش دس لجَلي ًوشُ حذالل 

 .ثبؿذ هي 14 هشاحل ايي اص يه ّش ول هيبًگيي ٍحذالل اػت 12



 لؼوت دٍ ؿًَذ،هؼذل هي هحؼَة دسع يه وِ ػولي -يًظش دسٍع ًوشُ اهب داسًذ، هؼتمل ًوشُ ػولي ٍ ًظشي دسٍع اص يه ّش 

 اص آًْب اص يىي ًوشُ يب ٍ ًشػذ 10 ثِ ػولي ٍ ًظشي دٍلؼوت هؼذل وِ كَستي دس.اػت ّشوذام هشايت ثِ ٍثبتَجِ ٍػولي ًظشي

 .تىشاسؿَد هجذدا ثبيذ ثبؿذ،ّشدٍلؼوت سػيذُ 10 ثِ هؼذل ّشچٌذ ثبؿذ ووتش8

o ُتجذيذ ًظز در ًوز 

 فمي دس ثبصُ صهبًي تؼييي ؿذُ همذٍس ثَدُ ٍ ثؼذ اصآى ّيچ دسخَاػتي پزيشفتِ ًوي ؿَد. 

 .ثؼذ اص ثجت دائن تغييش ًوشُ ثِ ّيچ ٍجِ همذٍس ًوي ثبؿذ 

  ِدس كَستي وِ تب دسيبفت ًتيجِ تجذيذ ًظش ًوشات ثجت دائن ؿًَذ ، الصم اػت هؼتٌذات تغييش ًوشُ اص ًشف گشٍُ آهَصؿي ث

 ثِ هؼبًٍت آهَصؿي داًـگبُ فشػتبدُ ؿَد. ثجت  ًْبييداًـىذُ اسػبل گشدد تب جْت 

 اػتشام ثِ آصهَى ثِ وويتِ ًظبست ثش آصهَى داًـىذُ  اسجبع ٍ تحت ثشسػي تحليلي لشاس هي گيشد 

o ِآسهَى جاهع علَم پاي 

 ػلَم پبيِ ثلَست لٌجي) تجشيض، اسدثيل اسٍهيِ( ثشگضاس هي گشدد. دس اًتْبي دسٍُ  پبيِ ػلَم جبهغ اهتحبى  

 اص 12 ول  هيبًگيي ٍوؼت اٍل حلِ هش ّبي دسع وليِ دس لي لجَ ٍ ًيض ٍسٍد ثِ هشحلِ دٍم دس آصهَى جبهغ ػلَم پبيِ ؿشوت ؿشى 

  . اػت هشحلِ ايي

  ٍِاحذ دسٍع ػوَهي( 8اٍل)دسػْبي ػلَم پبيِ ٍ ؿشى ؿشوت دس اهتحبى جبهغ ػلَم پبيِ ،لجَلي دس وليِ دسػْبي هشحل 

 پبيِ ػلَم جبهغ آصهَى ثِ هؼشفي صهبى دس اػت وشدُ ؿشوت آًْب اهتحبًبت ٍدس گزساًذُ داًـجَ وِ دسٍػي اص تؼذادي ًوشات اگش 

 . يذ ًوب هي ؿشوت آصهَى دس هـشٍى كَست ثِ داًـجَ ثبؿذ ًـذُ اػالم

 اػت هجبص ثت ًَ ػِ تب  پبيِ جبهغ اهتحبى دس ؿشوت. 

 ؿَد هي هحؼَة اهتحبى دس ؿشوت ًَثت يه هٌضلِ ثِ پبيِ ػلَم جبهغ اهتحبى دس هَجِ غيش غيجت. 

  ُآصهَى ّش دٍسُ دس اًتْبي آى ثشگضاس هي گشدد. ٍ ( اسائِ ؿذُ  تشم هتَالي 2دس اي )دسٍع هشحلِ دٍم ثلَست دٍس 

 اػت ػَم هشحلِ ثِ ٍسٍد ،ؿشى هشحلِ اصايي 12  ول هيبًگيي ٍوؼت دٍم هشحلِ ّبي دسع وليِ دس لجَلي . 

o آسهَى جاهع پيش كارٍسي  

 اػت وبسٍسصي دٍسُ ثِ ٍسٍد ؿشى آصهَى سايي د ٍلجَلي ؿَد هي ثشگضاس وبسٍسصي پيؾ جبهغ آصهَى ػَم هشحلِ دسپبيبى. 

 اص 14 ول هيبًگيي ،وؼت ثبليٌي وبسآهَصي هشحلِ ي ٍثخـْب ّب دسع وليِ دس ،لجَلي وبسٍسصي پيؾ جبهغ دسآصهَى ؿشوت ؿشى 

  ثبؿذ هي ًبهِ پبيبى هَهَع ٍثجت ػَم هشحلِ

  كبدس ثِ ّيچ ٍجِ هؼشفي ثِ آصهَى پيؾ وبس ٍسصي  ،دس هشحلِ وبسآهَصي  ي ؿذُپبيبى ًبهِ دس ثبصُ صهبًي هؼيثذٍى ثجت هَهَع

 .ًوي گشدد

 جبهغ آصهَى ثِ هؼشفي صهبى دس اػت وشدُ ؿشوت آًْب اهتحبًبت ٍدس گزساًذُ داًـجَ وِ ّبيي ٍثخؾ دسٍع اص تؼذادي ًوشات اگش 

 .ًوبيذ هي ؿشوت آصهَى دس هـشٍى كَست ثِ داًـجَ ، ثبؿذ ًـذُ اػالم وبسٍسصي پيؾ

 اػت هجبص ًَثت ػِ تب وبسٍسصي پؾ جبهغ اهتحبى دس ؿشوت. 

o آسهَى صالحيت باليٌي كارٍساى 

  ثبليٌي اًجبم هي گيشد.هبِّ پبيبًي هشحلِ وبٍسصي آصهَى اسصيبثي هْبست ّبي  6دس 

 : سٍؿْبي اسصيبثي ػجبستٌذ اص OSCE حل هؼئلِ  ٍ هٌبثمت ؿشح ًبهِ ، ٍيظگي ّبي اكلي ، آصهَى جبهغ پبصل ، اػتذالل ثبليٌي، 



  خَاّذ ثَد. 20اص  12حذالل ًوشُ لجَلي 

 َد.ثِ لجَل ؿذگبى اص ايي آصهَى گَاّي اػٌبء هيـ 

  دػتيبسي  الضاهي خَاّذ ثَد.اسائِ ايي گَاّي ثشاي ؿشوت دس آصهَى 

o گزٍُ بٌذي داًشجَياى بزاي دٍرس آسهايشگاّي ، عولي  ٍ باليٌي 

 .گشٍُ ثٌذي ّب ثش اػبع هؼذل دٍسُ ّبي لجلي ٍ ستجِ آصهَى ّبي جبهغ خَاّذ ثَد 

  ِبة ٍ تمذم داسًذ.تخًدس گشٍُ ثٌذي حك ا يب اص داًـجَيبى اػتؼذاد دسخـبى ثبؿٌذ، ثبؿٌذ % ٍسٍدي 1 ستجِ جضء داًـجَيبًي و 

o   سمف ٍ كف اًتخاب ٍاحذباسُ سهاًي ، تعذاد 

 اًتخبة ٍاحذ ٍ حزف آى فمي دس ثبصُ صهبًي هـخق اًجبم هيـَد ٍ ثؼذ اص آى ّيچ دسخَاػتي ثِ ّيچ ٍجِ پزيشفتِ ًوي ؿَد. 

 ٍهَافمت ساٌّوب اػتبد ًظش ثب تَاًذ هي ثبؿذ17 حذالل تحليلي ػبل ًين يه دس داًـجَ ًوشات ول هيبًگيي وِ كَستي دس 

 .ًوبيذ اًتخبة دسػي ٍاحذ24 تب حذاوثش ثؼذ ػبل ًين ،دس داًـىذُ

 ثبؿذ ًوي دسػي ٍاحذ 6 اص ثيؾ اًتخبة ثِ هجبص تبثؼتبًي،داًـجَ دٍسُ دس. 

  ًيؼت پزيش اهىبى تبثؼتبًي دستشم ٍاهبفِ حزف. 

 ُؿَد ًوي هحؼَة تحليلي ػبل ًين ػٌَاى ثِ تبثؼتبًي دٍس. 

o   سمف هذت سهاى تحصيل 

 پضؿىي آهَصؽ دٍمٍ   اٍل هشاحل ًي ثِ اٍل ػبل5 ،وِ اػت ػبل 10 پضؿىي ػوَهي دوتشي دٍسُ دس تحليل هجبص هذت حذاوثش 

 . داسد اختلبف آى ٍچْبسم ػَم هشاحل ًي ثِ هبًذُ ثبلي ػبل 5ٍ

 ػبل5 دسهذت ٍيب وٌذ وؼت لجَلي ،ًوشُ پبيِ ػلَم جبهغ اهتحبى اص پضؿىي آهَصؽ دٍسُ اٍل ػبل4 هذت دس ًتَاًذ وِ داًـجَيي 

 .ؿَد هي هحشٍم پضؿىي سؿتِ دس تحليل اداهِ ،اص ثشػبًذ پبيبى ثِ سا پضؿىي آهَصؽ ٍدٍم اٍل هشاحل ، اٍل

 ػبل اػت 8 ثشاي هـوَليي خذهت ٍظيفِ ػوَهي  تحليل هجبص هذت حذاوثش. 

o حضَر ٍ غياب 

 اػت الضاهي ٍوبسٍسصي وبسآهَصي ّبي دٍسُ ٍ دسع ّش ثِ هشثَى جلؼبت توبهي دس داًـجَيبى حوَس  

 آى ػبػبت هجوَع10/1 اص ٍوبسٍسصي ،وبسآهَصي17/2اص ٍآصهبيـگبّي ،ػولي 17/4 اص ًظشي دسع ّش دس داًـجَ غيجت ػبػبت 

 ؿَد. هي دسجكفش ثخؾ يب دسع آى دس داًـجَ ًوشُ كَست ايي غيش ،دس فشاتش سٍد ًجبيذ ثخؾ

 ؿَد ؿٌبختِ هَجِ اػتبد ٍتـخيق هؼتٌذ هذاسن اسائِ ثب وِ ثَد خَاّذ هجبص كَستي دسفمي  ، ؿذُ هـخق ػمف تب غيجت 

 ثَد. خَاّذ آهَصؽ اداسُ تبييذ ٍثب اػتبد ثشػْذُ( هَجِ غيش يب هَجِ) داًـجَ غيجت ثب ثشخَسد ًحَُ.

   ثِ تٌْبئي  اسصؿي ثشاثش ثب جلؼبت ثؼذي سا داؿتِ ٍ ثِ تـخيق اػتبد هي تَاًذ هَجت حزف آى دسع ؿَد. غيجت جلؼِ اٍل 

 دس كَست  ، آهذ پيؾ كَست ٍدس ًيؼت هجبص ديگش دليل ّش ثِ يب ٍاهبفِ حزف دليل ثِ دسع ّش اٍل ّفتِ دٍ جلؼبت دس غيجت ٍ

 هحؼَة هي ؿَد. داًـجَ هجبص حذاوثشغيجت جضٍتبئيذ اػتبد 

 آى ، ؿَد دادُ تـخيق هَجِ غيجت ٍلي ثبؿذ  ؿذُ تؼييي هيضاى اص ثيؾ ، ثخؾ يب دسع ّش دس داًـجَ غيجت وِ كَسستي دس 

 .گشدد هي حزف دسع

 يب دسع دسّش اهتحبى دس هَجِ ٍغيجت ثخؾ يب دسع آى كفشدس ًوشُ گشفتي هٌضلِ ثِ يبثخؾ دسع ّش اهتحبى دس هَجِ غيش غيجت 

 .وشدد هي ثخؾ يب دسع آى حزف ثبػث ثخؾ



 .داًـجَيبى ؿبّذ ٍ ايثبس گش تبثغ لَاًيي خبف ّؼتٌذ 

  دس ّوبيؾ ّب، اسدٍّب ، هؼبثمبت ، ػفش ّبي صيبستي ٍ ...دس كَست  حوَسيب اهتحبى ثِ اػتٌبد هَاسدي هبًٌذ دسع  غيجت اص والع

ًبديذُ  لبًًَي ثشايؿذُ ٍ ع دسحزف دسج ًوشُ كفش ٍ دس كَست هَجِ ثَدى هٌجش ثِ ـذى هٌجش ثِ ًتـخيق دادُ  هَجِ 

 .ٌـبى ٍجَد ًذاسدگشفت

  اداسُ آهَصؽ اػبهي داًـجَيبًي سا وِ غيجت ؿبى ثِ حذ ًلبة سػيذُ  لجل اص اهتحبًبت هيبى تشم ٍ تشم اػالم هي ًوبيذ  ٍ اص

 ؿشوت ايـبى دس جلؼِ آصهَى جلَ گيشي هي وٌذ.

 يىي اص اػوبي هحتشم  ّيئت ػلوي يب دػتيبساى اسؿذ يؼت ثِ تبئيذ دس كَست غيجت ثِ داليل پضؿىي ، گَاّي اػتؼالجي هي ثب

 هحتشم سػيذُ ثبؿذ.

o ِحذف ٍ اضاف 

 .فمي دس ثبصُ صهبًي تؼييي ؿذُ اهىبى پزيش ثَدُ ٍ ثؼذ اص اتوبم هْلت لبًًَي ّيچ دس خَاػتي پزيشفتِ ًوي ؿَد 

 هؼبًٍت  تبييذ كَست دس ٍ يب تغييش گشٍُ ثٌذي ّب فمي ٍوبسٍسصي ثبليٌي آهَصي وبس هشاحل اص يه ّش دس ثخؾ تؼَين ٍ حزف

 اهىبى پزيش اػت. داًـىذُ آهَصؽ تَػي ؿذُ تؼييي صهبى دسهذت تٌْب آهَصؿي داًـىذُ ٍ

 اص يىي فمي تحليلي ًيوؼبل پبيبى اص لجل ّفت5ِ تب تَاًذ هي پضؿىي آهَصؽ ٍدٍم اٍل هشاحل دس اهٌشاس،داًـجَ كَست دس 

 17/4 اص ثيؾ دسع آى دس داًـجَ غيجت اٍال وِ ثشايي ،هـشٍى وٌذ حزف هشثَى آهَصؿي گشٍُ تبييذ ثب سا خَد ًظشي دسػْبي

 .ًـَد ووتش ٍاحذ 12 اص ٍي ثبليوبًذُ تؼذادٍاحذّبي ٍثبًيب ًجبؿذ دسع آى ػبػبت هجوَع

o هشزٍطي 

 ًَيؼي ،ًبم كَست ايي غيش ،دس ثبؿذ ووتش 12 اص ًجبيذ پضؿىي آهَصؽ ٍدٍم اٍل هشاحل اص ػبل ًين ّيچ داًـجَدس ًوشات هيبًگيي 

 . ثَد خَاّذ هـشٍى كَست ،ثِ ثؼذ ًيوؼبل دس داًـجَ

 ُسادس آى اص ًؼخِ ٍيه دّذ اٍاًالع ٍاٍليبء ٍي ثِ وتجب ثبس ّش سا داًـجَ ًَيؼي ًبم ثَدى هـشٍى هَهَع اػت هَظف داًـگب 

 اص ،هبًغ اهش اصايي داًـجَ اًالػي ثي اظْبس ٍيب داًـگبُ ًشف اص ٍي ثِ اخٌبس دس للَس ٍكف ايي ثب.وٌذ هجي داًـجَ پشًٍذُ

 .ثَد ًخَاّذ همشسات اجشاي

 حك پضؿىي آهَصؽ ٍدٍم اٍل هشاحل اص يه ّش دس آخش ػبل ًين دس حتي وٌذ هي ًَيؼي ًبم هـشٍى كَست ثِ وِ داًـجَيي، 

 . ساًذاسد ػبل ًين آى دس ٍاحذدسػي14 اص ثيؾ اًتخبة

 تحليل اداهِ اص ؿَد، هـشٍى هتٌبٍة ػبل ًين 4 يب هتَالي ػبل ًين3 ثشاي پضؿىي آهَصؽ ٍدٍم اٍل هشاحل دس وِ داًـجَيي 

 .ؿَد هي هحشٍم

o تزهين هعذل 

 اص ّشيه پبيبى دس داًـجَ ًوشات ول هيبًگيي ٍ 12 اص ًجبيذ پضؿىي ٍدٍم اٍل هشاحل اص ّشيه پبيبى دس داًـجَ ًوشات ول هيبًگيي 

) حبلت تؼَيِ ٍػجَس ثِ همٌغ هزوَس هشاحل اص ّشيه دسپبيبى وِ ثبؿذ،داًـجَيي 14 ووتشاص ًجبيذ پضؿىي ٍچْبسم ػَم هشاحل

 ثبؿذ، ًشػيذُ پبيبى ثِ هشحلِ آى دس ٍي تحليل هجبص هذت وِ كَستي ثبؿذ،دس ؿذُ تؼييي حذ ووتشاص ول هيبًگيي داسايثبالتش(

 اػت،تىشاسوٌذ آٍسدُ (99/13)حذاوثش14 يب (99/11)حذاوثش12ووتشاص ًوشُ هَسد حؼت آًْب دس ساوِ ّبيي ثخؾ يب ّب دسع تَاًذ هي

 اهبفِ تىشاسي دسٍع ًوشات وِ اػت ثذيْي. داؿت ًخَاّذ سا تحليل اص تغٍيبفشا ثؼذي هشحلِ ثِ ٍسٍد حك دسغيشايٌلَست .

 .ؿذ خَاّذ اٍهحؼَة ول هيبًگيي هحبػجِ ٍدس ثجت داًـجَ وبسًبهِ دس لجلي ثشًوشات



  آى هشحلِ ؿذُ  لوؼت ًوشُ لجَلي دس دسػي وِ هٌجش ثِ استمبي هؼذل ؿَد ثبػث ػذم هحبػجِ آخشيي ًوشُ دس هؼذ 94هبُاص هْش

 ٍلي دس هؼذل ول هحؼَة هي گشدد. 

 دٍسُ ٍچْبسم ػَم هشاحل اص يه ّش هيبًگيي ووجَد ججشاى ساجْت 14 ووتشاص ثبًوشات ّبي ثخؾ يب ّب دسع داًـجَ وِ كَستي دس 

 ثبؿذ،هوي ًـذُ ججشاى هشحلِ آى ول هيبًگيي ووجَد ٍليىي وشدُ وؼت 14 اص ثبالتش ًٍوشات تىشاسًوَدُ پضؿىي ػوَهي دوتشي

 ووجَد تىشاسًوبيذتب 14 اص ثبالتش ًوشُ داؿتي ػليشغن سا ّب يبثخؾ ّب دسع ّوبى هجذدا تَاًذ هي آهَصؿي شساتمػبيشه سػبيت

 .ؿَد ججشاى هشثًَِ هشحلِ هيبًگيي

 ججشاى ،جْت آٍسدُ 14 يب12 اص ووتش ًوشُ هَسد حؼت ّب دسآى وِ سا ثخـْبيي يب دسػْب اص ،تؼذادي داًـجَيي وِ دسكَستي 

 اص پغ چٌبًچِ هشدٍدؿَد، تىشاسي ثخؾ يب دسع ٍدس تىشاسًوبيذ پضؿىي ػوَهي دوتشي دٍسُ هشاحل اص ّشيه ول هيبًگيي

 يب دسع اٍدسآى لجلي ،لجَلي ثبؿذ سػيذُ ًلبة حذ ثِ هشثًَِ هشحلِ ول هيبًگيي ٍتىشاسي ،سدي لجَلي ًوشات وليِ احتؼبة

 ًشػيذُ ًلبة حذ ثِ هشثًَِ هشحلِ ول هيبًگيي وِ كَستي ٍدس ؿَد ثؼذي هشحلِ ٍاسد تَاًذ هي ٍداًـجَ اػت ػول هالن ثخؾ

 سا ثخؾ يب دسع آى هجذدا ثبيؼتي ًوَدُ وؼت لجَلي لجالًوشُ وِ ايي سغن ٍػلي اػت هشدٍد ثخؾ يب دسع آى داًـجَدس ثبؿذ

 . ًوبيذ تىشاس

o  ٍاحذ هاًذُ ، تزهين هعذل(هعزفي بِ استاد آسهَى( 

 ثشاي سا احشاص ًوبيذ دس هشحلِ ػلَم پبيِ ، وبسآهَصي ٍ وبسٍسصي هؼشفي ثِ اػتبد  دسكَستي وِ داًـجَ ؿشايي ؿشوت دس آصهَى

ي اػت وِ يه هبُ ثؼذ اص آصهَى آخشيي يدس آصهَى ّب ثلَست ؿشوتدس هشحلِ پيؾ ثبليٌي  ليٍ كبدس هي گشددهؼشفي  آصهَى

 وَسع ٍ دٍ ثبس دس ػبل )ؿْشيَس ٍ ثْوي( ثشگضاس هي ؿَد.

  هَسد( 4ثش اخز ؿَد آخشيي ًوشُ هشدٍدي حزف ؿذُ ٍ  دس هؼذل ول هحؼَة ًوي گشدد.)حذاو 16دس كَستي وِ ًوشُ ثبالي 

o هزخصي 

 َتحليلي ػبل ًين 2 حذاوثش پضؿىي آهَصؽ دٍم ٍ اٍل هشاحل ًَل تَاًٌذدس هي تحليلي ػبل ًين يه اصگزساًذى پغ داًـج 

 دس احتؼبة ثب ) يب هتٌبٍة(هتَالي هبُ 6 ػمف تب اوثش حذ وبسٍسصي ٍ ثبليٌي آهَصي وبس هشاحل اص يه ّش ٍدس هتٌبٍة يب هتَالي

ثب سػبيت ػمف ثشاي اًتشًْبيي وِ للذ ؿشوت هؼتمين دس آصهَى دػتيبسي سا داسًذ  ٍ ًوبيذ اػتفبدُ تحليلي هشخلي اص ػٌَات

 .هبُ  لبثل افضايؾ اػت 3تب ػٌَات ٍ لبًَى ًظبم ٍظيفِ 

 ًَوبيذ اػتفبدُ هشخلي هبُ يه اص ثبيؼت هي وبسٍسصي هشحلِ دس داًـج. 

 اٍل هشاحل اص يه ّش ثشاي ػبل ًين ّش ًَيؼي ًبم ؿشٍع اص لجل ّفتِ دٍ الل حذ  وتجي كَست ثِ ثبيذ تحليلي هشخلي تمبهبي ٍ 

 داًـىذُ  آهَصؽ اداسُ ثِ داًـجَ تَػي چْبسم ٍ ػَم هشاحل اص يه ّش ثشاي ثخؾ ّش ؿشٍع اص لجل ّفتِ دٍ حذالل ٍ دٍم

 .گشدد تؼلين

 .اداسُ آهَصؽ ثب ثشسؿي ؿشايي الذام ثِ پزيشؽ يب ػذم پزيشؽ هشخلي هي وٌذ 

 احتؼبة ثذٍى  صايوبى هشخلي ػبل ًين دٍ اص همشسات ٍ هَاثي ػبيش سػبيت ثب تَاًٌذ هي تحليل ثِ ؿبغل ثبسداس صى داًـجَيبى 

 .ًوبيٌذ اػتفبدُ تحليلي ػٌَات دس

o اًصزاف 

 تؼلين داًـىذُ  آهَصؽ اداسُ ثِ ؿخلبً سا خَد اًلشاف خَاػت دس ثبيذ ثبؿذ داؿتِ تحليل اص اًلشاف ثِ توبيل وِ داًـجَيي 

 . ًوبيذ



o  اًتمال 

 ثبلؼىغ هوٌَع اػت. ياًتمبل ثِ داًـىذُ ّبي پضؿىي ثب ػيؼتن آهَصؿي ًَي ٍ 

 تحليلي ػبل ًين ؿشٍع اص لجل ّفتِ 6 حذالل هَسد، روش ثبٍ ؿخلب   وتجب سا خَد اًتمبل خَاػت دس ثبيذ اًتمبل هتمبهي داًـجَي 

 . وٌذ تؼلين هجذاء داًـىذُ آهَصؽ اداسُ ثِ

 ًوشُ وِ ٍاحذّبيي پزيشفتي ٍ ؿَد هي پزيشفتِ اػت ثبالتش يب 12 آًْب ًوشات وِ داًـجَ ؿذُ گزساًذُ ٍاحذّبي اًتمبل، كَست دس 

 .اػت هملذ داًـگبُ ػْذُ ثش اػت 10 اص ثيـتش ٍ 12 اص ووتش آًْب

 دس ػيًٌب هـشًٍي، لحبٍ اص اًتمبلي داًـجَي آهَصؿي ػَاثك ٍ سدي يب ٍ لجَلي اص اػن هجذاء داًـگبُ دس داًـجَ دسػي ًوشات توبم 

 .هيـَد هحبػجِ اٍ ول هيبًگيي هحبػجِ دس ٍ ثجت داًـجَ وبسًبهِ

 اػت تحليل ثِ هـغَل هشحلِ آى دس اًتمبل ٌّگبم ثِ داًـجَ وِ اػت اي هشحلِ ثِ هشثَى 12 اص ووتش ًوشُ ثب دسٍع پزيشؽ ػذم 

 .ًذاسد تؼشي لجلي هشاحل ثِ ٍ

 اػت هجبص ثبس يه ثشاي فمي تحليل هذت ًَل دس داًـجَ اًتمبل. 

o ًاًتمال هَلت( يهيْوا( 

 .هيْوبًي ثِ داًـىذُ ّبي پضؿىي ثب ػيؼتن آهَصؿي ًَيي ٍ ثبلؼىغ هوٌَع اػت 

 هجذاء داًـگبُ دس سا خَد تحليلي ػبل ًين دٍ حذالل داًـجَ وِ اػت ايي ثِ هـشٍى ، داًـگبُ يه دس داًـجَ ؿذى هيْوبى 

  . ثبؿذ گزساًذُ

 12اص ووتش ًوشُ ثب هملذ داًـگبُ دس داًـجَ وِ سا ٍاحذّبيي.ثبؿذ هي 12هملذ داًـگبُس د هيْوبى داًـجَي لجَلي ًوشُ حذالل 

 . ثگزساًذ هجذدا ثبيذ اػت گزساًذُ

 اػت. ثالهبًغ اًتمبل ثب تَام ثبؿذ،تغييشسؿتِ سؿتِ تغييش ؿشايي ّوچٌيي ٍ اًتمبل ؿشايي داساي صهبى ّن داًـجَ وِ كَستي دس 

o تطبيك ٍاحذ 

 ّبيي دسع ٍفمي ؿَد هي ػبصي هؼبدل ٍ ثشسػي جذيذ سؿتِ آهَصؿي گشٍُ ،دس اػت گزساًذُ لجلي سؿتِ دس داًـجَ وِ دسٍػي 

 آى اص يه ّش ًٍوشُ ثبؿذ داؿتِ هحتَاي اؿتشان%80حذالل جذيذ ثبدسٍع آهَصؿي گشٍُ تـخيق ثِ وِ ؿَد هي پزيشفتِ ٍي اص

 .ًجبؿذ ووتش 12 اص ًيض ّب دسع

o ِپاياى ًاه 

 وبسٍسصي پيؾ جبهغ دساهتحبى ؿشوت اص لجل تب وبسآهَصي دٍسُ ؿشٍع اص ثبيؼت هي پضؿىي ػوَهي دوتشي دٍسُ داًـجَيبى 

 .ثشػبًٌذ ثجت ٍثِ اًتخبة خَدسا ًبهِ پبيبى هَهَع

 هَهَع ثجت صهبى تب ، ًشػبًٌذ ثجت ثِ همشس هذت دس سا خَد ًبهِ پبيبى هَهَع چٌبًچِ پضؿىي ػوَهي دوتشي دٍسُ داًـجَيبى 

 .ثبؿٌذ ًوي وبسٍسصي پيؾ جبهغ اهتحبى دس ؿشوت ثِ هجبص ًبهِ پبيبى

 ِثبؿذ ػبل يه اص ووتش ًجبيذ آى دفبع تبصهبى ًبهِ پبيبى هَهَع ثجت صهبى فبكل. 

o فزاغت اس تحصيل 

 ثشاػبع هلَة ثشًبهِ ًجك سا ًبهِ پبيبى ٍ پضؿىي ػوَهي دوتشي دٍسُ آهَصؿي هشاحل ٍ دسػي ّبي ٍاحذ وليِ ِو داًـجَيي 

 ؿَد. هي ؿٌبختِ پضؿىي ػوَهي دوتشي دٍسُ التحليل فبسؽ ثبؿذ گزساًذُ هَفميت ثبّب   ًبهِ آييي ٍ همشسات

 ادارُ آهَسش داًشكذُ پششكي



 دكتز راهيي هصزي
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